
 ردیف
نام واحد و نام محصول 

 غیر مجاز
 مشخصات محصول نام تجاري

 فاقد / تعلیق
 ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد بهداشتی 
 / مجوز ورود

 ( با ذکر شماره )
 مستندات مدت / علت

1 
شهد  -شربت سکنجبین

 -گل محمدي
 انواع عرقیات گیاهی

 معطر
محله  -آدرس: قمصر

باال خیابان شهید 
 بهشتی

 - قد مجوز بهداشتیفا فاقد

/د 8336/84نامه شماره  رونوشت با توجه به
معاونت غذا و دارو دانشگاه  4/11/93مورخ 

علوم پزشکی و خدمات درمانی اصفهان و 
 واحد آمار 17/12/93استعالم مورخ 

2 
شیره کشمش به 
سفارش شاهرخ 

 صنعتی
 سهند

- 
 

 - فاقد مجوز بهداشتی فاقد

/د 7449/84ره نامه شمارونوشت با توجه به 
معاونت غذا و دارو دانشگاه  7/10/93مورخ 

وم پزشکی و خدمات درمانی اصفهان با توجه عل
 واحد آمار 17/12/93استعالم مورخ  به

3 
 عصاره گیاه زعفران
کارخانه آقاي نعمت 

 اهللا رضایی
 معراج

جاده  5کیلومتر -کاشان
 نیاسر

 جعل
جعل پروانه ساخت به 

 10263/40 شماره
- 
 

/پ مورخ 8021/19/29وجه به نامه شماره با ت
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی  16/9/93

و خدمات بهداشتی درمانی کاشان و پاسخ 
  29/9/93استعالم از واحد آماراین سازمان  مورخ 

 ماهبانو(پارسیان) نمک 4

 آدرس:
خیابان شهید  -کرج
نبش کوچه خوشه  -رجایی

 گیر

 جعل
به جعل مجوز بهداشتی 

 شماره
1048/56 

- 

مورخ   2488516با توجه به نامه هاي شماره 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی  23/9/93

با توجه به نامه  البرز وو خدمات بهداشتی درمانی 
معاونت غذا و  28/5/93مورخ  4993/6/4/29شماره 

دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
 زنجان درمانی

 - فاقد مجوز بهداشتی فاقد - الچین فریزرکیسه  5

  /غ د130353/1493نامه شماره رونوشت با توجه به 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  14/10/93مورخ 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی و 
 8/11/93استعالم مورخ 



 ردیف
نام واحد و نام محصول 

 غیر مجاز
 مشخصات محصول نام تجاري

 فاقد / تعلیق
 ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد بهداشتی 
 / مجوز ورود

 ( با ذکر شماره )
 مستندات مدت / علت

 فاقد مجوز بهداشتی فاقد اصفهان-مهردشت گل چین زعفران 6
فاقد مجوز بهداشتی 

داراي رنگ 
 مصنوعی غیر مجاز

/پ  10349/84/12نامه شماره رونوشت با توجه به 
نت غذا و دارو دانشگاه علوم معاو 28/10/93مورخ 

با پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 
 واحد آمار 9/12/93استعالم مورخ توجه به 

 ملیس آلوچه 7
جاده خاوران، شهرك 

 صنعتی جنت آباد
 جعل

جعل پروانه ساخت 
12073/32 

 
فاقد مجوز بهداشتی 

و داراي رنگ 
 مصنوعی غیر مجاز

/ د 8130/84 شماره نامه رونوشت با توجه به
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  28/10/93مورخ 

با  و  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 
  12/93/ 10ازواحد آماراستعالم  پاسخ توجه به

8 
 آبلیمو 

 صنایع غذایی حاسب
 

 حاسب
 خرداد
 سودا

 

(از  تعلیق
تاریخ راي 
کمیته فنی 

تا  26/11/93
 اطالع ثانوي) 

شماره  پروانه ساخت
12010/22 

 
عدم انطباق هاي 

نتایج آزمایشگاهی، 
عدم وجود حداقل 

و  تجهیزات
 مستندات

 
 

مورخ  180/93/ص/9601با توجه به نامه شماره 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی   29/11/93

 وخدمات بهداشتی درمانی تهران
 
 

9 

محصوالتی چون آلبالو 
خشک، توت خشک، 
انجیل خشک و مغز 

 گردو و.. 
 

 نوکام
 کامن نو) (

با شماره پروانه بهره 
 برداري:
5843   

 جعل
جعل پروانه ساخت به 

 شماره 
10053/27 

 

ص پ مورخ 3227/29/31با توجه به نامه شماره 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  12/12/1393

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی علوم 
 پزشکی رفسنجان



 ردیف
محصول نام واحد و نام 

 غیر مجاز
 مشخصات محصول نام تجاري

 فاقد / تعلیق
 ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد بهداشتی 
 / مجوز ورود

 ( با ذکر شماره )
 مستندات مدت / علت

 چلچله لواشک  10
 160695پروانه صنایع :

 97186پروانه تاسیس: 
 جعل

شماره پروانه   جعل
 579109 :بهداشت

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23/10/93مورخ  3123/600نامه شماره با توجه به 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

با توجه به استعالم  و  بهداشتی درمانی شهید بهشتی
 واحد آمار 1/11/93مورخ 

  فاقد مجوز بهداشتی فاقد - ارغوان آلوچه 11

  فاقد مجوز بهداشتی فاقد - باغشان امید آلوچه 12

  فاقد مجوز بهداشتی فاقد - سارونه شیرین گندمک 13

  22523جعل کد بهداشتی  جعل 26401شماره ثبت هانی رشته پلویی 14

  فاقد پروانه ساخت فاقد - طالیی ممتاز پیاز سرخ کرده 15

16 
 ادویه جات 

 شرکت صبا پخش میالد
 جعل 350402شماره ثبت  میالد

جعل پروانه  به شماره 
45822 

 

 ادویه جات 17
هدیه نگین 

 طال
  فاقد پروانه ساخت فاقد 385شماره ثبت 



 ردیف
نام واحد و نام محصول 

 غیر مجاز
 مشخصات محصول نام تجاري

 فاقد / تعلیق
 ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد بهداشتی 
 / مجوز ورود

 ( با ذکر شماره )
 مستندات مدت / علت

 سانا لواشک 18
 -شبستر -تبریز

 جاده تبریز 15کیلومتر 
 

 جعل
 جعل شماره

617/5/3 
- 

مورخ   3925/600با توجه به نامه شماره 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  25/12/93

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 
 واحد آمار 16/1/94و با توجه به استعالم مورخ 

 تک ستاره آلوچه فرآوري شده 19
 -تبریز، جاده شبستر

 ملک زادهروستاي 
 جعل

جعل شماره پروانه ساخت 
3256 

- 

/د مورخ 197/84با توجه به رونوشت نامه شماره 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی  15/1/94

و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان و با توجه به  
 واحد آمار 22/1/94استعالم مورخ 

 اکباتان تاك دارچین 20

 تاریخ تولید:
10/93 

 :شماره ثبت
 /و12505

 جعل
جعل شماره پروانه ساخت 

14932 

 
 

 9/2/8/ص/12579با توجه به نامه هاي شماره  
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  06/11/93مورخ 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز و با 
  12/93/ 25توجه به پاسخ استعالم ازواحد آمار

 ارغوان سماق تک نفره 21
 شماره ثبت:
3531965 

 جعل
جعل شماره پروانه 

 بهداشتی
281344 

 
 

 7/11/93مورخ 3262/600با توجه به نامه شماره 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی  وخدمات 

شهید بهشتی با توجه به استعالم  بهداشتی درمانی
 از واحد آمار 16/12/93مورخ 

 فاقد مجوز بهداشتی فاقد  جلوه حیات پودر زعفران  22

 باقعدم انط
 فاقد مجوز بهداشتی

داراي رنگ مصنوعی 
و درج عبارات گمراه 

 کننده

/پ 19952/505/7با توجه به نامه هاي شماره  
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  17/12/93مورخ 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و با 
 12/93/ 26توجه به پاسخ استعالم ازواحد آمار



 ردیف
محصول نام واحد و نام 

 غیر مجاز
 مشخصات محصول نام تجاري

 فاقد / تعلیق
 ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد بهداشتی 
 / مجوز ورود

 ( با ذکر شماره )
 مستندات مدت / علت

 بهچین طعام ادویه جات 23

 شماره ثبت:
153565 

 سري ساخت:
146/3 

 فاقد مجوز بهداشتی فاقد
 

فاقد پروانه و آدرس 
 محل تولید

مورخ  3469/600نامه شماره   با توجه به
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  25/11/93

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و 
 12/93/ 20با توجه به پاسخ استعالم ازواحد آمار

 جعل - ساغر گل ریزان گالب 24
 جعل شماره پروانه ساخت:

10141/40 
- 

/پ 8840/19/29با توجه به رونوشت  نامه شماره  
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  14/10/93مورخ 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان و با 
 12/93/ 27توجه به پاسخ استعالم ازواحد آمار

 شمیم بهار عرقیات گیاهی 25
 آدرس:

 اردهال -مشهد
 - فاقد مجوز بهداشتی فاقد

با توجه به  رونوشت نامه  شماره  
معاونت غذا و دارو  27/9/93/پ مورخ 8431/19/29

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
 27کاشان و با توجه به پاسخ استعالم ازواحد آمار

/12/93 

26 

عرقیات و افشرده هاي 
 )معجون معده( گیاهی

موسسه تولید کننده: 
 درمانگر سبز

 
 آدرس:

 استان البرز
 

 جعل
 جعل شماره پروانه ساخت

 11235/40و  10035/40
- 

/پ  مورخ 7750/19/29با توجه به نامه شماره  
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی  9/9/93

و خدمات بهداشتی درمانی کاشان و با توجه به 
 29/9/93پاسخ استعالم ازواحد آمار

27 
 نمک تصفیه شده 

 ید دار
 نگین

 تاریخ تولید:
12/92 

 تاریخ انقضاء:
 سال پس از تولید 2

 جعل
وز بهداشتی به جعل مج

 شماره:
1422/42 

- 

 18/9/93مورخ   7473/2/10با توجه به نامه شماره 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و 

و با توجه به  رمانخدمات بهداشتی درمانی ک
 25/6/93پاسخ استعالم ازواحد آمار

 


